
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Poděšín, 

konaného dne 20 .prosince 2018 
 

 

Zasedání zastupitelstva bylo svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, 

pozvánka byla vyvěšená na úřední desce v termínu 7 dnů před konáním zasedání.  

 

Místo a doba konání:  OÚ Poděšín, 20.12. 2018, 19:00 hod 

Přítomní zastupitelé:  David Nejedlý,  Zdeněk Šustr, Jan Sláma, Jitka Landová, Ing. Jaroslav 

Dočekal, Kateřina Dobrovolná, Jiří Enderle     

Omluveni:                    - 

Neomluveni:  - 

Zasedání řídí:  David Nejedlý 

 

Zapisovatelem byl jmenován:   Jan Sláma 

Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni: Zdeněk Šustr, Kateřina Dobrovolná     

 

Starosta obce zahájil zasedání Zastupitelstva obce Poděšín, konstatoval, že je 

usnášeníschopné a seznámil přítomné s návrhem programu.  

 

Návrh programu: 

17. Projednání návrhu rozpočtu obce Poděšín na rok 2019 

18. Projednání Žádosti o odkup části pozemku p.č. 2508/1 

19. Projednání Dodatku č.2 ke smlouvě č. 6011404097 se společností Zdar, a.s. 

20. Projednání žádosti o příspěvek na služby Oblastní charity 

 

Seznámení s návrhem programu: 

Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem programu a byly přidány následující body: 

               21. Projednání Dohody o provedení práce 

               22. Projednání Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Poděšín 

               23. Projednání Zprávy č.2 o uplatňování územního plánu Poděšín  

               24. Projednání žádosti obce o pořízení Změny č.2  Územního plánu Poděšín 

               25. Projednání rozpočtového opatření č. 11 



               26. Projednání pořízení sněhových zábran na budovu MŠ 

               27. Projednání dodatku č.2 ke smlouvě o zemědělském pachtu 

 

 

Seznámení s návrhem programu: 

Vzhledem k tomu, že nikdo nevznesl další bod do programu, dal starosta hlasovat o výše uvedeném 

navrženém programu. 

Výsledek hlasování:  Pro:  7   Proti: 0     Zdržel se: 0 

Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva. 

Kontrola splnění úkolů z předchozího zasedání ZO: 

Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s plněním úkolů dle zápisu z minulého zasedání 

zastupitelstva obce a vyhodnotil jednotlivé body. 

Zápis z minulé schůze byl ověřen a je předložen k nahlédnutí. 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí. 

 

JEDNÁNÍ DLE SCHVÁLENÉHO PROGRAMU: 

17. Projednání návrhu rozpočtu obce Poděšín na rok 2019 

               Zastupitelstvo obce projednalo Návrh rozpočtu obce Poděšín na rok 2019 bez 

výhrad. 

Výsledek hlasování:  Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

Usnesení č. 17: Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce Poděšín na rok 2019. 

 

18. Projednání Žádosti o odkup části pozemku p.č. 2508/1 

Zastupitelstvo obce projednalo Žádost o odkup části pozemku p.č. 2508/1 v k.ú. 

Poděšín o výměře cca 165 m2, která byla zaslána na obecní úřad 4.12. 2018 slečnou 

Naděždou Sobotkovou. Žádost byla podána z důvodu zvětšení stavební parcely. Navrhovaná 

cena za metr čtvereční je 60 Kč. 

Výsledek hlasování:  Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 



               Usnesení č. 18: Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku Naděždě Sobotkové za 

cenu 60 Kč/m2. 

 

                19. Projednání Dodatku č.2 ke smlouvě č. 6011404097 se společností Zdar, a.s. 

 Zastupitelstvo obce projednalo Dodatekč.2 ke smlouvě se společností Zdar a.s..    

Účel dodatku:                                                                                                                                         

- Linky a spoje meziměstské veřejné linkové dopravy se řídí aktuálními platnými jízdními 

řády včetně výlukových.                                                                                                                              

- Cena přepravního  výkonu je stanovena 37,33 Kč/km z důvodu zvýšených nákladů na    

mzdy řidičů                                                                                                                                           

-  Doba plnění závazku se prodlužuje do 31. 12. 2019                                                                        

Výsledek hlasování:  Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

                Usnesení č. 19: Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č.2 ke smlouvě č. 

6011404097 se společností Zdar a.s. 

 

 20. Projednání žádosti o příspěvek na služby Oblastní charity 

              Zastupitelstvo obce projednalo Žádost o příspěvek na službu sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s dětmi a osobní asistence poskytované Oblastní charitou Žďár nad 

Sázavou, která poskytuje pomoc i našim občanům. Navrhnutá částka byla 15 000,- Kč.  

 Výsledek hlasování:  Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 1 

               Usnesení č. 20: Zastupitelstvo obce schválilo dar 15 000.-Kč  Oblastní charitě Žďár 

nad Sázavou. 

 

                     21. Projednání Dohody o provedení práce 

                     Zastupitelstvo projednalo Dohodu o provedení práce za služby vedení 

internetových stránek obce Poděšín a poskytování souvisejících služeb s panem Josefem 

Kotvou a navrhovanou výší odměny 500,- Kč bez DPH za měsíc. 

Výsledek hlasování:  Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

               Usnesení č. 21: Zastupitelstvo obce schválilo Dohodu o provedení práce s Josefem 

Kotvou ve výši 500,- Kč Bez DPH za měsíc. 

                     



                     22. Projednání Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Poděšín 

                      Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření 

obce Poděšín. 

 

                      23. Projednání Zprávy č.2 o uplatňování územního plánu Poděšín  

                      Zastupitelstvo obce projednalo Zprávu č.2 o uplatňování územního plánu obce 

Poděšín v uplynulém období. za použití § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Výsledek hlasování:  Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

                    Usnesení č. 23: Zastupitelstvo obce schvaluje Zprávu č.2 o uplatňování územního 

plánu Poděšín v uplynulém období. za použití § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

                     24. Projednání žádosti obce o pořízení Změny č.2  Územního plánu Poděšín 

                     Zastupitelstvo obce projednalo žádost obce o pořízení Změny č. 2 Územního 

plánu Poděšíndle § 6 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 

stavebním řádu, v aktuálním znění. Změna č. 2 Územního plánu Poděšín bude pořizována 

zkráceným postupem dle §55a zák. 183/2006 Sb. a na základě Zprávy č.2 o uplatňování 

územního plánu Poděšín v uplynulém období. 

Výsledek hlasování:  Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

                      Usnesení č. 24: Zastupitelstvo obce schvaluje žádost obce o pořízení Změny č. 2 

Územního plánu Poděšíndle § 6 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 

a stavebním řádu, v aktuálním znění. Změna č. 2 Územního plánu Poděšín bude pořizována 

zkráceným postupem dle §55a zák. 183/2006 Sb. a na základě Zprávy č.2 o uplatňování 

územního plánu Poděšín v uplynulém období. 

 

                     25. Projednání rozpočtového opatření č. 11 

                     Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření č .11 

 

 

 



                     26. Projednání pořízení sněhových zábran na budovu MŠ 

                     Zastupitelstvo obce projednalo pořízení sněhových zábran na střechu budovy MŠ 

a OÚ v Poděšíně a to z důvodu bezpečnosti osob a majetku proti padajícímu sněhu. 

Výsledek hlasování:  Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

                    Usnesení č. 26: Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení sněhových zábran na 

střechu MŠ a OÚ v Poděšíně. 

 

                      27. Projednání dodatku č.2 ke smlouvě o zemědělském pachtu 

                      Zastupitelstvo obce projednalo dodatek ke smlouvě o zemědělském pachtu 

č.1/2015, ve kterém se mění pachtovné za pozemky a to tak, že stávající pachtovné ve výši 

2 500,-Kč za hektar zemědělské půdy se zvyšuje na 3 000,-Kč.  

Výsledek hlasování:  Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 

                    Usnesení č. 27: Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek č.2 ke smlouvě o 

zemědělském pachtu. 

 

 

 

  Diskuse 

V rámci diskuse nebyly vzneseny žádné dotazy, návrhy, připomínky. 

 

 

 

David Nejedlý 

   starosta 

 

Zdeněk Šustr       Kateřina Dobrovolná 

 


